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ЗА ПОЧИНСЛА ЧОТИРИТИСЯЧНИЦЬ

СПІЛЬНА

І^ОЖЕІІ говорив про сс- 
... бе і про своїх товари

шів. Як працюють. Як па- 
И’шються. Як підвищують 
свій ідсйпо-політіїчпий 
гарт. Це був своєрідніш 
рапорт юнаків та дівчат 
Зяам'янеького району про 

■Те, як вони виковують клю
чове завдання п’ятирічки. 
'310 молодих виробнични
ків стали в шеренги удар
ників комуністичної праці 
.за останні два роки. Саме 
вони створюють у колектн-

Так, зпам’янчанам є па 
кого рівнятись, є з кого 
браги приклад. Але чи став 
досвід правофлангових на
дбанням сотень молодих 
виробничників? Чи всіх зу
силь доклали комітети 
комсомолу до того, щоб 
дієвіст ь соціалістичного 
змагання набула потрібно
го розмаху? Чіткої відпові
ді па цс в звітній доповіді 
не було. Проте делегати 
конференції, які оцінювали 
роботу міськкому, зверну-

створення кращих умов 
праці сільським трудівни
кам. На її думку, у районі 
ще не всюди задовольня
ють побутові потреби ме
ханізаторів. А па XVIII 
з’їзді ВЛКСМ Л. 1. Бреж
нєв підкреслював: «Зрозу
міло, наказом па селі 
лишитися
Створення 
для життя
вц.човашія 
землероба,

за
ве примусиш 

добрих умов 
і праці на селі, 
поваги до праці 
любові до рід-

;i

I.

вах тику моральио-невхо- 
лечічву атмосферу, при 
якій кожей вважає споїм 
обов’язком працювати мак
симально продуктивно, з 
найбільшою віддачею. Так, 
як члени комсомольсько- 
молодіжної вантажної 
слектровозпої колони імені 
60-річчя ЛКСМУ, де ма- 
шнвіетом-інс і руктором Во
лодимир Шелест. Цього 
року, молоді залізничники 
провели більше 2329 важ
ковагових поїздів, пере
везли понад завдання 900 
тисяч тони вантажів. Ма їх 
рахунку 66 тисяч діловат- 
годіш зекономленої елек
троенергії. Колона вже 
давно працює в рахунок 
1980 року.

У числі правофлангових 
соціаліст іншого змагання 
за дострокове віікопаппя 
планів п’ятирічки до 110-ї 
річниці з для народження 
В. 1. Леніна перший секре
тар міськкому комсомолу 
Володимир Сиром'ятішков 
у своїй доповіді.па XXIV 
звітно-виборній міській 
комсомольській конферен
ції назвав ім’я тракторист
ки колгоспу «Маяк» Піни 
Голпк. Вона вже шостий 
рік очолює комсомольсько- 
молодіжну лапку по виро
щуванню високих урожаїв 
кукурудзи. Цього року на 
кожному з 85 гектарів зі
брала цієї культури 4і,1 
центнера. Ударно працюва
ла і під час жнив. Та, ви
ступаючи па конференції, 
перше слово Ніна сказала 
про своїх ровесників із 
«Маяка». Про шофера Ми
колу Ліпіду, який перевіз 
на теки 14 тисяч центнерів 
зерня. Про комбайнерів 
М. Маеловського та 
М. ПІатнього. які зібрали 
більше, як по 5 тисяч цент
нерів зернових.

Любов Мостова і Аия- 
сіасія Еолошан — пташ
ниці колгоспу «Україна». 
Секретар комсомольської 
організації цього госпо
дарства Наталія Защолкі- 
ііа назвала їх мільйонерка
ми — за 10 місяців року 
вони одержали відповідно 
1 391 000 і 1 485 000 яєць...

паближаю-

лп увагу па ці упущення. В 
місті і ранові за останні 
роки припинили своє існу
вання 28 комсомольсько- 
йолодіжннх колективів, а 
між тими, що є, не органі
зовано справжнього супер
ництва. З ким. скажімо, 
змагалися молоді тварив- 
ші::н колгоспу «Україна», 
з ким мірялися майстер
ністю залізішчннки і буді
вельники? В багатьох кол
госпах району Нерегулярно 
підбиваються підсумки 
змагання молодих трудів
ників, комітети комсо
молу не узагальнюють їх
нього досвіду.

Доярки колгоспу «Маяк» 
Олена Лешина, Любов Си
моненко, підтримуючи по
чин доярок-чотиритпсяч- 
ііиці, області,
ться ДО своєї мети. А ХЮ 
ще пішов за ними, 
ними змагається — так і 
не відомо.

Комітети комсомолу, 
проявивши ініціативу і ді
ловитість, могли б чимало 
зробити в налагодженні 
навчання молодих механі
заторів. У колгоспі «Роди
на», наприклад, 
гається велика 
механізаторських 
Приходять у бригади юна
ки з профтехучилищ, зле 
їм не довіряють нової тех
ніки. А в колгоспах « Друж
ба», імені Володимира 
Ульянова тільки за четвер
тою час піною новачків за
кріпили наставників.

Певні зрушення в меха
нізаторському всеобучі є. 
За звітний період у колек
тиви прийшло більше 100 
юнаків, і50 молодих меха
нізаторів мають і 
або другий клас, і 
масового руху за 

•іцсшія майстерності 
механізаторів не розгорну» 
то. 1 трактористка кол
госпу «Маяк» Піна Голик 
у своему виступі на 
фере.іщії пропонувала час
тіте влаштовувати 
курси па кращого по 
фссії, звернути увагу
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слостсрі- 
ЗМІШІІСТЬ 

кадрів.

перший
1 все ж

ПІДВИ-

I серед

кон-

ної природи, до землі-ма- 
тіпки, вміння і бажання 
докласти до неї своїх рук— 
ось ваш метод залучення 
пїдпостаючбго’ покоління 
до роботи па полях і фер
мах».

Саме р такому ключі 
прозвучала вимога делега
тів конференції: налагоди
ти на місцях культурно- 
масову роботу серед моло
ді, створити умоші-д.тя за
нять фізкультурою і спор
том; адже від цього знач
ною мірою залежить відда
ча па виробництві.

Делегати зажадали роз
горнути боротьбу молоді 
за дострокове виконання 
п’ятирічки, за бережливе 
ставлення до матеріальних 
цінностей, за наполегливий 
пошук иови.х методів уіпік- 
нсппя непродуктивних ВН-- 
трат. І насамперед тут по
трібна творча ініціатива, 
дійове змагання, ударна 
робота на всіх ділянках.

Отже, орієнтир є, є і ши
рокий фронт для дій комі
тетів комсомолу, кожного 
члена ВЛКСМ.

XXVI звітно-виборна 
комсомольська конферен
ція Кіровоградського ра
йону. З доповіддю вис ту
пила перший секретар рай
кому ЛКСМУ Т. Сушкова.

На конференції виступи- 
ли другий секретар райко
му Компартії України В’. К. 
Сільдерстов та завідуючий 
відділом робітничої і сіль
ської молоді обкому ком
сомолу М. її. Жук.

У роботі конференції 
в,яли участь секретар рай
кому Компартії Україні 
С. М. Шапикіна та голова 
райвиконкому В. О. Гол )- 
венко.

Першим секретарем Кі
ровоградського райкому 
ь< мелмолу обрано Сушки
ну Тетяну Всеволодівну 
тругим — Осипова Олек
сандра Володимировича, 
секретарем — завідуючою 
відділом учїзївеької моло
ді — Єльчаніпову Лідію 
Г< оргіївну.

Як доводиться мені 
ходити біля майбу 
молочнотоварного комплек
су, аж настрій підупадає — 
ну. скільки вже той міжкол
госпбуд його споруджувати
ме? Там планується повна 
механізація, отже, прийде 
працювати й молодь. то 
трохи заздрісно, що в су
перників по змаганню, в кол
госпі імені Кірова, веселіше 
па фермі живеться. Люба 
Богуш. Рая Городсцька, Та
мара Кударенко вже кілька 
років трудяїься разом, до
помагають одна одній. У пас 
иски що доводиться лише 
мріяти про комсомольсько- 
молодіжну групу...

Працюю я на фермі порів
няно недавно — третій рік. 
В 1978-му подолала трити
сячний рубіж. А нинішнього 
сподіваюся мати на норову 
по 3500 кілограмів колона.

За почином чотиритисяч- 
ниць підрахувала і я можли
вості своєї --------- ----- -
яних доглядаю < 
добре готую корми 
довувакня. розподіляю 
згідно продуктивності і 
ної нороЕИ. Вважаю, що 
тиритисячний 
під силу.

про- 
ТЛЬОіО

групи тварин 
сумлінно, 

! до зго- 
> їх 
нож-

ЧС-
рубіж мені

* * *

XXXI районна звітно-ви
борна комсомоли і ’ -а кон
ференція в Новгородці. З 
доповіддю виступив пер
ший секретар райкому 
ЛКСМУ О. Беркута.

У роботі конференції 
взяли участь і виступили 
па вій другий секретар 
1 ІОБгородківськогр райко
му партії С. І. Черкас і за
відуючий відділом спор
тивної та оборонно-масо
вої роботи обкому комсо
молу С. В. Шаповалов.

Першим секретарем Нов
город к і вського райко м у 
комсомолу обрано Беркуту 
Олександра Апапійовпча, 
другим — Богомолова Сер
гія Вікторовича, секрета
рем — завідуючою відді
лом учнівської молоді — 
Шспель Галину Іванівну.

» ♦ ♦

У роботі XXIV звітно- 
впбориої конференції взя
ли участь і виступили на 
пій перший секретар Зна- 
м’янського міського комі
тету Компартії України 
В. П.Івлєн, секретар обко
му ЛКСМУ В. В. Мальцев.

Першим секретарем Зна- 
м’яиського міськкому 
ЛКСМУ обрано Сиром'ит- 
никова Володимира Івано
вича, другим — Бородіну 
Ларису Іванівну, секрета
рем — завідуючою відді
лом учнівської молоді — 
Ашелуцу Ніну Мико
лаївну.

дсяока 
Леніна 
сьнсгс

К. ГАЛАН, 
колгоспу імені 
НоЕОорхангєль- 

району.

НЕ1!АС

коп- 
про- 

на

(Матєріали з. Компаніїв- 
сьної, Маловиснівсьної та 
Олександрійської районних 
зиіїно-виборних комсо
мольських конференцій Бу
де опубліковано).

шаються на рівні минулого 
року.

Особисто ще нє- можу ПС‘ 
хвалитися вагомими успіха
ми, бо з печатну рсну ні/*ка 
місяців працювала підгінною 
дояркою, тепер, коли прий
няла групу, одержала від 
кожної корови пс 3032 кіло
грами молока. Це буде осно. 
всю для досягнення рубежу 
передовиків.

П. ПІЧКУР, 
доярка колгоспу «Авро
ра» ВІПЬШаНСЬИОГС ра
йону.

ЦІЛКОМ
РЕАЛЬНО

Кдлп ми па зборах комсо
мольської групи 
вали заклик 
доярок області бороться" за 
ПІДВПІЦСНііЯ Продуктивное ті 
громад« і.: ого стала, 
лп працювати під лезі ом 
•Жодного г-ідстаючого по
руч?» І ось тепер у колі к- 

■ иві радість — колгосп ус
пішно виконав рішиш плав 
ічіробиінітга та продажу 
молока державі

Це — не еипадкоЕЇсть. 
Влітку, ноли було скрутно з 
кормами, гин зуміли зробити 
ЕСЕ МОЖЛИВО ГІ'Я того, щоб 
забезпечити худобі ситу зи
мівлю. І тепер надої зали-

обговорю- 
передовнх -

Нещодавно мені довелос» 
виступати па районній ком
сомольській конференції. Я 
розповів про ТС. ЧОГО ДОС яг 
гаш комсомольсько-моло
діжний колектив імені 60- 
річчя ВЛКСМ у десятій п’я
тирічні. поділився планами 
на майбутнє. План трьох ро
ків і десяти ?лісяців по ви
робництву молока ферма 
виконала на 113 процентів; 
державі продано його на 
4600 центнерів більше. Нині 
колектив ппзиює в ’ рахунок 
червня 1980 року. За здобу
ті успіхи пас від'вачепо ше 
однією почесною ІрГ.МОІОЮ 

-ЦК ВЛКСМ. В ньому вели
ка заслуга молаяих доярок 
О ПГевчеШ'О,' Б Тйачспко, 
Б Буденної.

Досягнуте радуг В неда
лекому майбутньому молоч
не тварншінптво в господар
стві повністю перейде на 
промислову основу Незаба
ром буде здана в експлуата
цію пепгаа черга комплексу 
па 1200 корів з механіза
цією vrix трудомістких про
цесів До нього мі» вині гн

ус 40 К«рів.
Найближча мста для ком

сомольсько-молодіжного ко
лективу нашої ферми — 
гиконзти п’язпрйшпй план 
виробництва і продажу мо- 

.локз державі до 110-У рипін
ні з дня народженця В. V 
Леніна.

П. ШЕВЧЕНКО, 
за*і дуючий молочното
варною фермою кол
госпу «Прогрес» Новс- 
миргорсдського району.

будова
концертів, 

столом»---

Адреса відрядження - ударна
КИЇВ, (Кор. РАТАУ). Близько сімдесяти 

десятки лекцій, бесід, зустрічей за «круглим
такий творчий підсумок поїздки агітаційно-художньої 
групи ЦК ЛКСМУ, яка побувала на ударних комсомоль
ських будовах Західного Сибіру. Протягом чотирьох 
тижнів учасники агітпоїзда ЦК ВЛКСМ «АЛолодогеар- 
дісць» виступали в молодіжних аудиторіях, робітничих 
гуртожитках Тюмені, Тобольська, міста п’яти всесоюз
них ударних комсомольських будов — Сургута, в нових 
селищах, де живуть молоді добровольці, які будують 
залізничну лінію Сургут — Уренгой.

Тисячі юнаків і дівчат, що приїхали за комсомоль
ськими путівками освоювати суворий та багатий краіс 
тепло приймали ветеранів Великої Вітчизняної війни, 
позаштатних лекторів ЦК ЛКСМУ, художників, г.оетіе, 
журналістів, самодіяльних артистів України.

за

районна звітпо- 
комсомольська 

у Доброве-

XXXVI 
виборна 
конференція у Доброве- 

. лнчківці. Із доповіддю ви
ступила перший секретар 
райкому комсомолу Л. Ка- 
шпрук.

На конференції виступи
ли перший секретар рай
кому Компартії України 
А. М. Мовчав та завідую
чий відділом пропаганди і 
культурно-масової роботи 
обкому комсомолу М. М. 
Гарба.

У роботі конференції взяв 
участь заступник голови 
виконкому Добровелпчків- 
ської районної Ради на
родних депутатів О. Д. 
Швець.

Першим секретарем 
Добровс.т ичкі вського рай
кому комсомолу обрано 
Кашпрук Любов Петрівну, 
другим — Чайку Миколу 
Івановича, секретарем — 
завідуючою відділом уч
нівської молоді — Пінь- 
ковську Ліну Дмитрівну.

Сьогодні на заводі друкарських машин щозміни 
складають до 250 одиниць продукції. Успішно труди
ться тут комсомольсько-молодіжний колектив дільни
ці, яку очолює майстер, член ВЛКСМ Валентин СИ
ЗОРОВ (на знімку).

Мета заводчан — якнайшвидше вивести підприєм
ство на заплановану потужність — 600 «Ятраь.єк. зє- 
добу. Тож мопеді складальники удосконалюють 
майстерність.

Фстс В. ГРИБА.
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Дїіш&мова,

[ГЛ РОПАГАНДИСТ... Як 
■ ■ добре, коли про нього 
говорять з гордістю, як 
про любимого вчителя, 
вихователя, наставника. 
Ось так, як про Марію 
Петрівну Мельник — ко
муністку, заступника го
лови виконкому Новго- 
родківської селищної Ра
ди народних депутатів, 
керівника гуртка комсо
мольського політнавчан- 
ня «Конституція розвину
того соціалізму». Слухачі 
її — виховательки дитячих 
садків районного центру.

— Це має свої переваги 
і вади, — каже М. П. 
Мельник. — Добре, що 
контингент освічений — з 
ним працювати легше. 
Гірше ж те, що робота у 
моїх дівчат позмінна, ось 
і доводиться вибирати 
час, щоб провести занят
тя.

«Мої дізчата», — сказала 
пропагандист. І так хоче
ться Марії Петрівні, щоб 
були зони справжніми 
людьми, політично грамот
ними, глибоко відданими 
справі партії, щоб у будь- 
яку справу вносили роман-
тичний порив, молоду ок
риленість. А для цього по
трібно працювати, перш за 
все над поліпшенням мето
дики викладання, підви
щенням різня своїх знань.

і птнтітл?
ОСЬ ТЕПЕР— 
ТАНЦЮЙТЕ!

ПРОПАГАНДИСТОМ 
ДРУГИЙ РІК...

... Робочий день закінчу
вався. Затих потік відвіду
вачів. Завтра — заняття в 
гуртку політичного навчан
ня. Для його проведення 
вже чимало зроблено. 
Ользі Козаковій та Лідії 
Сулимі доручено підготу
вати виставку літератури 
по темі занять. Такі ви
ставки готують усі, а сьо
годні їхня черга. Ось вона, 
ця виставка, у неї в кабіне
ті, де й проходять заняття.

Чи все зробили дівчата? 
Марія Петрівна дістає з 
полиці останні номери по
літичних журналів «Під 
прапором лені н і з м у», 
«Агитатор», «Мо л о д о й 
коммунист», твори класи
ків марксизму-ленінізму. 
На відповідних сторінках 
— закладки, позначки. 
Завтра з рефератами ма
ють виступити Тамара Пан- 
ченко, Лідія Кузьменко. 
Будуть у них і «опонен
ти». А літературу для тих, 
хто виступатиме, готува
ли чергові.

Пропагандистом Марія 
Петрівна тільки другий 
рік, але вже встигла пере
конатися, що успіх спра
ви залежить від її підго
товленості. «... На рівень, 

Ще 22 серпня 1979 ро
ку редакція «Молодого
комунара» направила за
відуючому Добровелич- 
ківським райвідділом 
культури А. С. Ліщинсько- 
му на перевірку скаргу, в 
якій ішлося про конфлікт 
між молоддю села Лип-
няжки та деякими місце
вими жителями, котрі

фактично заборонили 
влаштовувати вечори від
починку на танцювально
му майданчику, бо, бачте, 
декому заважає музика.

Усього... три місяці рай
відділ культури перевіряв 
факти, про які йшлося у 
листі молоді села Лип- 
няжки.

якість роботи всієї систе
ми політичної та еконо
мічної освіти впливають 
численні фактори, — гово
рив на зустрічі членів і 
кандидатів у члени Політ- 
бюро ЦК Компартії Украї
ни з кращими пропаган
дистами республіки член 
Політбюро ЦК КПРС, пер
ший секретар ЦК Компар
тії України В. В. Щербиць- 
кий. — ...Але найважливі
шу роль, безумовно, ві
діграє пропагандист. Саме 
від пропагандиста, від 
його відповідальності, під
готовки і майстерності за
лежать рівень навчання, 
інтерес до нього слухачів, 
їх захопленість, їх бажан
ня глибоко осягати марк
систсько-ленінську науку, 
яка по самій своїй суті є 
творчою, революційною, 
такою, що не терпить за
стою думки, косності й 
консерватизму».

Саме про це дбає Ма
рія Петрівна, коли готує
ться до чергових занять. 
Починала вона з вивчення 
індивідуальних особливос
тей кожного слухача. Про
стежила, як гуртківці 
сприймають її лекції, яку 
участь беруть у співбесі

дах, аналізувала їхні ви
ступи, цікавилася участю у 
гро/дадському житті, ви
вчала коло питань, що їх 
цікавлять.

Усе це дало можливість 
пропагандистові визначи
ти особливості пам’яті, 
характер мислення, навич
ки самостійної роботи 
кожного гуртківця. Вихо
дячи з цього, Марія Пет
рівна дає слухачам прак
тичні завдання. Валенти
на Пиріг, наприклад, 
схильна до теоретичних 
узагальнень, уміє пов’язу
вати їх з практикою. Про
пагандист доручає їй 
складніші завдання. А 
«новачки» Ольга Лобода 
та Лідія Сулима ще не 
зовсім освоїли ПОЛІТИЧНІ 
терміни. їм — завдання 
легші.

Основою всього полі
тичного навчання Марія 
Петрівна вважає самостій
ну роботу над творами 
класиків марксизму-лені- 
нізму. Це вимагає вміння 
конспектувати. Вона реко
мендує слухачам і тек
стуальні, і тематичні кон
спекти. В текстуальному 
радить зберігати логіку і 
структуру твору, записи 
вести відповідно до роз
ташування матеріалу в 
книзі. Тематичний же кон
спект треба вести інакше: 
за його основу брати не 
план твору, а зміст якоїсь 
теми. Потім, перед занят
тям, пропагандист прогля
дає конспекти, робить за
уваження, виправлення.

В. ДІМІН.

«Питання проведення 
танців на літньому май
данчику вирішено...» — 
повідомив нам А. С. Лі- 
щинський 25 листопада (!) 
цього року. Мовляв, ось 
тепер — танцюйте...

Ми дозволимо собі по
цікавитись, але вже через 
газету, як саме вирішене 
питання?

Коли учнів Малинівської 
восьмирічки Петрівського 
району запитають; хто 
вперше в житті прочитав 
їм слова Урочистої обіцян
ки піонера, хто розкрив 
перед ними славні сторін
ки піонерського літопису, 
з ким вони збираються в 
похід, кому дозіряють 
свою маленьку таємницю 
чи велику мрію, хлопчики і 
дівчатка без вагання ска
жуть: «Піонервожатій».

Весела І невгамовна, 
фантазерка і любителька 
цікавих витівок, водночас 
серйозна і ділова, справед
лива і вимоглива — така 
старша піонервожата вось
мирічної школи Наталія 
САМАРА.

Зовсім недавно дівчину 
вперше обрали делегатом 
районної звітно-виборної 
комсомольської конферен
ції.
Фото С. АНДРУСЕНКА.

І У ЗАХІДНІЙ
Європі

ї
Нині Ізраїль схожий 

басейн у класичній шкіль
ній задачі, з якого витікає 
вода. Щороку кількість бі
женців з Ізраїлю переви
щує кількість тих, що при
бувають. Тікають від вій
ни, злиднів, дискримінації 
і расизму. Тікають, виявив
ши, що так звана націо
нальна спільність — не що 
інше, як пропагандист
ський міф.

Біженці розселяються в 
різних західних країнах, 
утворюючи нові гетто у 
великих містах — такі, як 
Остія з Римі, Мальцгассе у 
Відні. Тут не раді нахліб
никам, бо місцеві жителі 
самі пожинають плоди 
еконо?лічної кризи та без
робіття. Жорстока бороть
ба за існування зустрічає 
«гостей вільного світу», У 
зверненні, адресованому 
ООН, емігранти, які осіли 
в Австрії, пишуть: «Чому 
ті, хто до хрипоти звинува
чує Радянський Союз у 
якомусь порушенні «праз 
людини», нас, тих, що емі
грують у їхній світ, прирі
кають на соціальні, духов
ні і моральні муки?.. Чому 
нас позбавляють права ді
стати громадянство тієї 
країни, представники якої 
досить активно виступають 
за вільну еміграцію...» Ав
тори листа пишуть, що во
ни соціально розмежовані 
з австрійськими громадя
нами, одержують за свою 
працю (якщо комусь по
щастить влаштуватися на 
роботу) набагато менше. 
Вони скаржаться, що жи
вуть у нетрях і платять за 
це третину свого заробіт
ку. Багато хто злидарює.

гимі на Порта-Порте- 
років 

ба-

(Продовження. Початок
I у «Молодому комунарі»
II за 27 листопада ц. р.).

У 
зе ще з повоєнних 
щонеділі функціонує 
рахолка, або просто «аме
риканка», як її називають 
у пам’ять про ті часи, коли 
тут збували військове май
но американські солдати. 
Нині на барахолці цілі тор
гові ряди зайняті біжен
цями, які оселилися в Ос- 
тії. Бони продають суве
ніри, одяг... Тут можна по
бачити професора, який 
продає зелень, скрипаля, 
який ходить по квартирах 
прати білизну.

Багато хто, не витримав
ши злиднів і принижень, 
накладає на себе руки.- 
«Біла книга» публікує по
відомлення про самогуб
ство 32-річного Валерія 
Пака, колишнього жителя 
Одеси. Близько року про
жив він в Остії без грошей 
і без роботи. «В Італії ви
стачає своїх безробіт
них», — відповідали йому 
хазяї. Байдуже поставили
ся до його долі місцеві 
відділення сіоністських ор
ганізацій «Джойнт» і 
«ХІАС». Життя біженця з 
Ізраїлю нікого не цікави
ло. Поступово його охопив 
відчай. У ніч на 31 серпня 
1976 року Пак покінчив 
життя самогубством, ви
кинувшись із вікна на бру
ківку.

У «Білій книзі» наведено 
чимало свідчень про фак
ти насильної депортації 
емігрантів до Ізраїлю із

західноєвропейських 
їн. У наручниках були по
вернені в Ізраїль із Захід
ної Європи Макс Конний, 
Віктор Курт, які 
про це в «Білій книзі». Під 
загрозою насильної де
портації втік із Ізраїлю Ва
лерій Кувейт. Докумен
тальний факт про побиття 
і висилку поліцією у ФРН 
15 чоловік, як втекли з 
Ізраїлю, описує на сторін
ках книги емігрант Павло 
Леонідов.

Матеріали преси і свід
чення очевидців, що міс
тяться у «Білій книзі», го
ворять про те, що заходи 
натиску на біженців з Із
раїлю здійснюються комп
лексно і в тісній взаємодії 
з ізраїльськими властями, 
міжнародними сіоніст
ськими організаціями і 
державними органами за
хідних країн. Все це супе
речить правам людини і 
хельсінкським угодам.

свідчать

ВОНИ
ВІДКРИВАЮТЬ 
АМЕРИКУ

З Ізраїлю і перевалоч
них пунктів у західноєвро
пейських країнах пересе
ленці їдуть у США—цита
дель «вільного світу». Але 
й там їх зустрічає невпев
неність у завтрашньому 
дні, безробіття, інфляція, 
дорожнеча. Емігранти

скаржаться на відсутність 
. елементарних соціальних 
благ, на дискримінацію і 
насильство, на безправ’я і 
грубе порушення прав лю
дини. Професори, інжене
ри, лікарі й інші пред
ставники інтелігенції, які 
емігрували в Америку, не 
можуть знайти роботи за 
фахом, їхня доля — мигч 
вікна і посуд, збирати сміт
тя і замітати вулиці.

«Інфляція, дорожнеча, 
безробіття, невпевненість 
у завтрашньому дні, страй
ки... будь-яке підвищення 
цін відчутно б'є емігранта 
навіть не по гаманцю, а по 
шлунку. Форм несвободи 
у цьому світі безліч», — 
ці слова американської га
зети «Новое русское сло
во» наведено в «Білій кни
зі».

«Я вирішив на колінах 
проситися назад», — пише 
колишній артист Ленкон- 
церту Фрідріх Вишинський 
у своїх листах в СРСР, 
опублікованих у «Білій 
книзі».

«Три роки вже я не мо
жу знайти роботи в 
риці. Звертався до 
дуючого кафедрою 
ки Хантер-коледжу 
Иоркського університету 
професора Комар. Я віль
но можу читати лекції ан
глійською мовою. Та ні ви
кладати, ні працювати в ла
бораторії мене не взяли. 
Тепер я готовий на будь- 
яку роботу, аби хоч якось

Аме- 
зазі- 

фізи- 
Нью-

пише Семен 
колишній ви-

3 москов- 
який нині жи-
Бруклін, 1866

вбили мого

жити». Так 
Рабинович, 
кладач одного 
ських вузів, 
ве у США, 
Іст 19 Стріт.

«Сіоністи
тестя Самуїла Білсона, то
му, що він відмовився спів
робітничати з ними у во
рожій СРСР діяльності», — 
твердить у своій заяві на 
ім’я посла СРСР у Канаді 
Ілля Трест, який переїхав 
на постійне місце прожи
вання в Канаду з Радян
ського Союзу 1972 року. 
І. Трест звернувся до ка
надського суду з вимогою 
притягти до відповідаль
ності винуватців цього по
літичного вбивства і тих, 
хто винен у скрутному ма
теріальному і моральному 
становищі його сім’ї. Од
ночасно Трест звернувся з 
листом
США Картера, повідом
ляючи 
знехтування своїх прав. Ка
надські власті вирішили 
розправитися з «інакомис
лячим». Після того, як ка
надський верховний суд 
відмовив Тресту в його по
зові, Трест прислав у по
сольство СРСР в Канаді 
документи судового про
цесу і записку про трагіч
не становище своєї 
«На вулицю серед 
викидають сім'ю, в 
тримісячне немовля, чоти
рирічний малюк і 64-річна 
жінка-інвалід. Коли у гетто 
нас тероризували, закида
ли пляшками і камінням, 
били шибки, канадська Фе- 
міда мовчала». Документи 
із справи І. Треста публі
кує «Біла книга».

У «Білій книзі» розпові
дається про трагічну долю 
Асі Вольпе, яка працювала 
заступником головного лі
каря поліклініки в Ленін
граді, мала вчений ступінь 
кандидата медичних наук. 
1975 року виїхала у США. 
У своїх листах в СРСР і бе

до президеніа

його про грубе

сім’ї: 
зими 
якій

Ісідах у радянському по
сольстві у Вашінгтоні вона 
розповіла про свої поневі- ’ 
ряння у Сполучених Шта
тах. Вольпе обійшла близь- і 
ко ЗО установ, написала І 
понад 200 листів, дзвонила , 
по десятках а оголошень. 
Виймаючи зі своєї папки 
дипломи про закінчення 
Ленінградського універси
тету, медичного інституту, 
вечірньрго університету з 
електрокардіографії і дип
лом кандидата медичних 
наук (російською і англій
ською мовами), просила 
посаду фельдшера, мед
сестри, технічного поміч
ника чи асистента лікаря. 
У заявах і анкетах, які во
на подавала, було написа
но: «Згодна на будь-яку 
роботу». Всі ці принизливі 
прохання виявилися да
ремними.

«Я відчувала свою повну 
непотрібність і повну від
сутність прав у цій краї
ні, — писала Ася Воль
пе. — Невдовзі почали 
надходити листи від емі
грантських організацій, в 
яких мені пропонувалося 
зробити пожертвування, а 
також почати відшкоду
вання витрачених на мій 
переїзд у США коштів. У 
листах говорилося, що 
«так само, як допомогли 
вам, треба допомогти й ін
шим євреям а Радянсько
го Союзу».

У червні 1978 року 
А. Вольпе покінчила життя 
самогубством.

Такою постає перед емі
грантами, колишніми гро
мадянами СРСР, західна 
демократія. І не дивно, ще 
ці люди, які звикли до 
зовсім іншого, гуманного і 
справедливого способу 
життя, піддають суворій і 
гіркій критиці так званий 
«вільний світ».

І.

(АПН). І

(Далі буде).
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ЯК ВІДПОЧИВАЄТЕ ВИ?

ДО РЕДАКЦІЇ надходять 
листи, а яких ідеться 

про недоліки в організації 
дозвілля молоді. Про це 
пишуть читачі газети, зо
крема, з села Новоєгоріз- 
ки Новоукраїнського ра
йону, Котовки—Гайворон- 
ського, Розсохуватки — 
Маловисківського, Андрі
ївни — Новомиргородсько- 
го, Липняжки — Доброве- 
личківського, Водяного — 
Долинського та інших. За 
ординарними скаргами на 
погану організацію дозвіл
ля молоді вгадуються кон
тури важливої державної 
проблеми. Адже приско
рення темпів соціального і 
культурного розвитку на
шого суспільства владно 
зимагає від організаторів 
культурно-освітньої робо
ти ^піднести на новий якіс
ний рівень задоволення 
запитів трудящих.

Якось мені випала наго
да познайомитись із мате-

ратура, музика, технічна 
творчість чи, скажімо, та
ке хоббі, як розведення 
кактусів.

Щоб перевести нашу 
розмову від загальних роз
мов у русло конкретних 
фактів, наведемо один з 
листів, котрі є в редакцій
ному портфелі.

« Шановна редакціє!
Хочемо написати, як ми 

проводимо своє дозвілля. Є 
в нас гарний клуб, цього 
року зробили в ньому ре- 
глонг, і він став іде краси 
вішим. Але, на жаль, робо
ти в ньому немає ніякої. 
Завідує клубом О. Я. Сн- 
ненко. Ще три роки тому 
придбали музичні інстру
менти, але вони лежать без 
толку. При клубі немає ні
яких гуртків. У суботу він 
іноді буває зачинений. Вся 
молодь ходить на танці в 
сусіднє село.

Правління колгоспу не 
хоче подбати, щоб присла
ли нам художнього керів
ника. На комсомольських 
зборах завжди обіцянками 
відбуваються. Ченали, ми, 
як у народі кажуть, обіця
ного три роки. Дарма. Ко
лись райком ЛКСМ Унраї-

«ТИ МЕНЕ
? 2 ЗВАЖАЙ ...»
ріалами комплексного до
слідження «Клуб і сільська 
молодь», проведеного ка
федрою культурно-освіт
ньої роботи Київського ін
ституту культури імені 
О. Є. Корнійчука. І що 
впало у вічі? У більшості 
вивчених груп сільської 
молоді спектр змістовних 
установок на клубну діяль
ність був значно ширший 
того набору занять, який 
їм здебільшого пропонує 
реальний «середній» клуб.

Оскільки темою нашої 
розмови € дозвілля^моло- 
ді, давайте зосередимо 
увагу саме на цій функції 
культурно-освітніх закла- 

I дїз. За останні роки в цій 
І справі у нашій області ста- 
I лись помітні якісні зру

шення. Проте сьогодні МИ 
акцентуємо увагу на не
розв’язаних проблемах, 
упущеннях в цій справі.

«Кінчив діло — гуляй 
сміло», — напівжартома, 
напівсерйозно радить на
родна мудрість. Та дорос
лій людині не завжди про
сто це зробити, якщо, зви
чайно, під словами «гуляй 
сміло» мати на увазі висо- 
козмістовний культурний 
відпочинок. Дітям — лег
ше. У дитсадку масові ігри 
(дитяче дозвілля) прово
дяться за розкладом. Хо
чеш не хочеш — грайся з 
усіма. У школі є організа
тор позакласної роботи, 
який організовує корисне 
учнівське доззілля. У до
рослих—складніше, особ
ливо, якщо ці дорослі — 
ще молоді. Діапазон запи
тів на дозвілля у них ши
рокий. В наш час задо
вольнити їх самотужки не
можливо. Допомогти мо
лодим в цьому і покликані 
культурно-освітні заклади.

Редакція «Молодого ко
мунара» свого часу запро
понувала читачам від
повісти на запитання: 
«Як ви уявляєте належно 
орі авізоване дозвілля?» 
Проаналізували відповіді. 
Результат дещо несподіва- і 
ний. Більшість анкетова- 
них висловилась за органі
зацію дозвілля за принци- і 
пом: ти мене розважай, а 
я подивлюся. Тобто—хтось 
повинен «організовувати'?, і 
«проводити», «залучати», і 
«розважати» і т. д.

Звідки така пасивність? 
Чи не логічне це завер
шення отого ланцюжка, 
який започаткували ще в . 
дитячому садку і не змог- і 
ли «розкільцювати» про- і 
будженням ініціативи в 
школі? Є й інші погляди на 
проблему дозвілля. Части- ; 
на анкетованих бачить свій і 
вільний час заповненим 
змістовним спілкуванням 
людей, яких гуртує, об’єд
нує не нудьга, а спільне 
захоплення — хай це буде 
жизопис, філателія, літе-

. ни направив нам керівника 
естрадного оркестру, але 

а колгосп відмовився йому
• платити.

Словом правління зовсім 
не турбується про те, щоб 

' молодь залишалася в селі, 
і Коли ми звернулися з про- 
3 ханням організувати спор- 
: тивну секцію, голова кол- 

госпу відповів, що нікому 
і нею керувати. Тому й по- 
X росло наше футбольне по

ле травою, так само і во- 
~ лейбольний майданчик... 
й Молодь села Новоєгоріз- 

ни Новоукраїнського ра- 
йону>>.

(Чотирнадцять підписів, 
і. липень 1979 року), 
ї Згодьтеся, названі «про-
- бг.еми» можна розв язати... 
о Але’ хто повинен за це 
ї взятися? Безперечно, це

спільна турбота партійної, 
й комсомольської, проф- 
і- спілкової організацій прав-
- ління колгоспу, організ 
и культури, працівників куль-
- турно-освітніх закладів. 
:, Але це ще не все. Потріб

но, щоб і ті, для кого все
Й це буде робитись, виявили 
і, громадську активність,
- стурбованість, зацікавле-
- ність, щоб зійшли з пози-
- цій стороннього спостері-
- гача (по суті це спожи- 
і вацька позиція). Легше
- всього заховатися за ано- 
і німним підписом «Молодь
• села». І нарікати на кого 

завгодно, не замислюю-
• чись над тим, а що самі
• могли б зробити для орга- 
і нізації власного дозвілля.
■ Давно відомо, що конста- 
, тузати упущення легше. 
> ніж усунути їх.

Давайте поміркуємо. Як-
• що молодь буде інертною,
■ безініціативною, то навіть
• при активності культпра-
■ цізників чи, скажімо, того 

таки правління колгоспу з 
Нозоєгорівки, віддача бу
де дорівнювати нулю. Так 
само при пасивній позиції 
правління колгоспу, ди
рекції Будинку культури, 
на одному ентузіазмі мо
лоді теж далеко не заїдеш.

Вихід тут один — вирі
шувати проблему спільно. 
Як роблять це, скажімо, в 
с. Хмельовому Маловис- 
кіаського району, де прав
ління колгоспу імені Кар
ла Маркса, культосвітні 
працівники І молодь села 
вбачають в організації до
ззілля не лише розвагу, 
відпочинок, а й стимул для 
підвищеної громадської 
активності юнаків та дів
чат, розширення їх сві
тогляду. До того ж куль
турницькі заходи тут тісно 
.поєднуються з вирішен
ням громадсько-політич
них, виробничих завдань.

Мабуть, таки правду 
стверджує народна муд
рість, хто вміє працювати, 
той уміє і відпочивати.

Л. НАРОДОВИЙ, 
старший методист об
ласного науково-мето
дичного центру народ
ної творчості і куль
турно-освітньої роботи.

„МОЛОДИЙ КОМУНАР"

ПУЛЬС ПЛАНЕТИ
ТОКІО. За повідомлен

нями з Сеула, наступник 
убитого півдешюкорей- 
ського диктатора Пак 
Чжон Хі буде обранні“! 
6 грудня спеціальною ко
легією внборщиків, складе
ною із ставлеників режи
му. Єдиним кандидатом па 
виборах буде виконуючий 
обов’язки президента, пре
м’єр-міністр Південної Ко
реї Цоіі І\ю Ха.

ВАШІНГГОН. Націо
нальне управління по аеро- 
назтпці і дослідженню кос
мічного простору (ПАСА) 
намітило здійснити перший 
запуск космічного корабля 
багаторазового викори
стання «Шаттл» ЗО червня 
1980 року. Про це повідо
мив директор НАСА Ро
берт Фрош.

(ТАРС).

Цей знімок із журналу «Шпігель» повертає до скандалу, який вибухнув у 
ФРН, де в занедбаних підвалах гамбурзької фірми «Хуго штольценберг» вияв
лено цілий арсенал смерті — бойові отруйні речовини і відходи їх виробництва. 
Серед кількох сотень тонн високотоксичних матеріалів були знайдені також 
ящики з маркіруванням бундесверу, в яких містилися снаряди, начинені отруй
ними газами.

Демократична громадськість країни небезпідставно стривожена: фірма, яка 
постачала хімічну зброю гітлерівському рейхові, виконувала й аналогічні за
мовлення бундеезеру.

Фотохроніка ТАРС.
_________ D ____

І КОМЕНТАР

Бюджет миру 
і бюджет війни

мільярда доларів, тобто 
процентів усіх бюджетних

Безперервно зміцнюючи 
ноздатність, Радянський Союз 
тим конкретни/ли

Виступ товариша Л. 1. Брежнєва 
Пленумі ЦК КПРС, робота сесії Верхов
ної Ради СРСР викликали величезний 
інтерес світової громадськості і зару
біжної преси. Оглядачі в різних країнах 
світу, аналізуючи дані про соціально- 
економічне становище Радянського 
Союзу і завдання, поставлені Централь
ним Комітетом КПРС, приходять до ви
сновку про неухильне просування нашої 
країни вперед як у розвитку народного 
господарства, так і в піднесенні матері
ального та культурного рівня народу.

Багато організ іноземної преси звер
тають увагу на таку обставину: з той 
час, як СРСР та інші держави соціа
лістичної співдружності на перше місце 
стазлять завдання підвищення добробу
ту трудящих, США та їх капіталістичні 
союзники дедалі більше підпорядко
вують свою економіку цілям, зв’язаним 
з підготовкою до війни. Це особливо 
ясно видно при порівнянні бюджетів 
СРСР і США на 1980 рік. У Державнрму 
Бюджеті СРСР видатки на оборону краї
ни передбачені в сумі 17,1 мільярда кар- 
бованціз, що становить 6 процентів усіх 
бюджетних видатків. У Федеральному 
бюджеті США на 1980 фінансовий рік, 
схваленому цими днями сенатом амери
канського конгресу, асигнування на воєн
ні цілі доведено до рекордного в істо
рії країни рівня. Вони становлять 141,2

на

близько 26 
асигнувань, 
езою оборо- 

разом з 
-........*-----ділами підтверджує
миролюбність свого зовнішньополітич
ного курсу. Так, порівняно з 1979 роком 
у наступному році оборонні видатки на
шої країни скорочуються на 100 мільйо
нів карбованців. У США ж асигнування 
на гонку озброєнь зростають на 11,2 
мільярда доларів. А з 1981 фінансово
му році, як повідомляє «Вашінгтон пост», 
Білий Дім планує довести їх щонаймен
ше до 160 мільярдів доларів.

Непомірне роздування воєнного бюд
жету, в якому заінтересовані насамперед 
військово-промислові кола США, завдає 
найсильнішого удару по американських 
трудящих, оскільки асигнування на воєн
ні цілі збільшуються за рахунок дальшо
го скорочення коштів на соціальні по
треби. Відповідно до нового американ
ського бюджету значно урізані, зокре
ма, кошти на освіту, охорону здоров’я, 
допомогу безробітним і малоімущим, 
працевлаштування, громадський тран
спорт. Американська газета «Крісчен 
сайєнс монітор» змушена визнати, що 
«різке нарощування воєнних асигнувань 
дає новий могутній імпульс і без того 
існуючим інфляційним тенденціям і 
глибленню економічних труднощів, 
переживає країна».

Щодо соціалістичної економіки Ра
дянського Союзу, то її зпевнений роз
виток дає можливість неухильно прово
дити в життя курс XXV з'їзду КПРС на 
всебічне піднесення добробуту радян
ського народу.

по
вні

М. ЧИГИР, 
оглядач ТАРС.

ЗАКЛИК МОЛОДІ КРАЇН, 
ЯКІ РОЗВИВАЮТЬСЯ

ФРІТАУН. (Кор. ТАРС). 
Держави, лкі розвиваю
ться, повинні встановити 
ефективний контроль над 
своїми природними ба
гатствами. захистити 
свої інтереси від зазіхань 
імперіалістичних монопо
лій. Цей заклик містить 
заключне комюніке між
народного молодіжного 
семінару, лкий відбувся 
о столиці Сьсрра Леоне,

Представники молодіж
них організацій 22 країн 
піддали гострій критиці 
промислове розвинуті 
країни Заходу, що про
довжують нещадно екс
плуатувати природні це 
сурси країн які розви
ваються, одержуючи ней
мовірні прибутки за ра
хунок низьких цін на си
ровину. Імперіалізм і нео
колоніалізм намагаються 
зберегти нерівноправний, 
несправедливий характер 
економічних відносин з 

/

події,

ФАКТИ,

КОМЕНТАР

державами, ще стали на 
шлях самостійного роз
витку.

Учаснини семінару рі
шуче виступили за пере
будову існуючих міжна
родних економічних від 
носин на справедливій 
основі. Ці відносини, від
значається я документі, 
повинні будуватися з ура
хуванням законного пра
ва кожної держави бути 
господарем своїх природ
них багатств, рівності 
всіх країн, невтручання у 
внутрішні справи і пова
жання суверенітету.

З комюніке підкрес
люється, що країни соціа
лістичної співдружності 
будують свої відносини з 
державами, які розвиваю, 
ться, на основі взаєморо
зуміння і взаємної вигоди, 
рівності, спільних інтере
сів боротьби за мир і со
ціальний прогрес.

А. СУЧКО8.

І

І

З стор.

ЖИТТЯ МОЛОДІ
ЗА РУБЕЖЕМ

Гавана
Тут відбулась 4-а на

ціональна конференція 
молодіжних технічних 
бригад (МТБ); Цей рух, 
який виник на Кубі 5 ро
ків тому і об'єднує більш 
як 80 тне. молодих інже
нерів. робітників і служ
бовців, відіграє важливу 
роль у розв'язанні зав
дань соціально-економіч
ного розвитку, впровад
ження у виробництво до
сягнень науково-техніч
ної революції.

Близько 500 делегатів 
конференції обговорила 
підсумки діяльності МТБ. 
намітили плани дальшої 
роботи.

Варшава
Тут підбито підсумки 

XII Цсспольського кон
курсу молодих винахід
ників і раціоналізаторів. 
Тільки минулого року 118 
тис. молодих людей внес
ли рацпропозиції. 100 
тис. раціоналізаторських 
пропозицій впроваджені 
у виробництво і дали еко
номічний ефект па суму 
2.4 млрд. злотих.

а Улан-Батор
Центр технічного на

вчання, відкритий на 
Улан-Баторзькому авто
ремонтному заводі, допо
може молодим робітни
кам освоїш складне су
часне виробництво. Він 
стане початковою лан
кою мережі таких на
вчальних закладів па всіх 
металообробних підпри
ємствах республіки.

Велику допомогу в під
готовці і навчанні квалі
фікованих кадрів на за
воді подають " радянські 
спеціалісти. Ввійшло в 
практику проведения ін
дивідуальних і групових 
занять, закріплення за 
радянськими наставника
ми мои1 сільських робіт
ників.

Берлін
Новий, 12-іі. молодіж

ний готель, споруджений 
на схилі найвищої горн 
І1ДР — Фіхтсльберг —Г 
гостинно відкрив свої 
двері перед юнаками і 
дівчатами республіки. Він 
розрахований на 400 
місць і має бібліотеку, 
спортзал, сауну та багато 
Інших вигод.

У розпорядженні юних 
громадян 1ІДР понад 250 •’ 
будинків відпочинку, ту
ристичних баз і наметних 
містечок, здатних одно
часно прийняти більш як 
25 тисяч гостей.

Бонн
Соціальне становище 

студентів ФРІІ рік у рік 
погіршується, повідомляє 
правління Об’єднаних ні
мецьких студентських 
спілої». В опублікованій 
ним доповіді відзначає
ться, що па початок 
жовтня тільки один з де
сяти студентів мав місце 
у студентському гурто
житку. Так, у Білефельді 
навчальний рік у місце
вому упівсрсите 11 почали 
1500 першокурсників, але 
тільки 500 з них мають 
місце в гуртожитку або 
наймають кімнату, плага- 
за яку нерідко з’їдає по
ловину убогого студент
ського бюджету. А тисяча 
ж інших студентів взага
лі не мас даху над годо
вою.

Аналогічну картину 
можна спостерігати в уні
верситетах Франкфурта- 
па-МаЙні. Мюнстера, Кас
селя. Кельна, Мюнхена, 
Бонна.

к-гігі цімдсгтт; ткли Токіо
Плата за навчання в 

приватних середніх шко
лах вищого ступеня япон
ської столиці буде підви
щена з нового навчально
го року, який починає
ться 1 квітня 1980 року, 
в середньому па 5.9 про
цента. Внаслідок нестачі 
муніципальних шкіл 58 
процентів підлітків зму
шені вступати у придатні 
навчальні заклади, плата 
за навчання в яких За 
останні п'ять років уже 
Зросла на 76 процентів. 
Як вказує сАкахата>. це 
означає, що багато дітей 
факт і іч но позбав я я ютьс11 
права на здобугг я освіти,

(ТАРС).



4 сніор. „МОЛОДИЙ КОМУНАР1* ------------------------------------• 4 еру дня 19?О року
і

СЛУЖБА СЕРВІСУ

СМЙЧЛІ РЕЧІ 
Д/ІЯ МАЛЕЧІ

Ця виставка заграла бар
вистою веселкою кулінар
них і кондитерських виро
бів. Тістечка, торти, печисо 
лід умілими руками кірово
градських майстрів набули 
форми казкових персона
жів, знайомих нам іще з 
дитинства. Тут можна бу
ло зустріти лисичку-сест- 
ричиу і зайчина-побігайчи- 
на, гусей-пебедів І гномів, 
і, безумовно ж, олімпій
ського * ведмедина.

Виставна цих смачних 
речей присвячена Міжна
родному року дитини. Але 
на першому поверсі ресто
рану «Еєсна», де вона 
функціонувала, було все- 
таки більше дорослих.

Директор Кіровоградсько
го об’єднання ресторанів 
В. І. Вітенська сказала нам, 
що на цьогорічній вистав
ці представлено понад 200 
найменувань кулінарних і 
кондитерських виробів. їх 
виготовили умільці Ленін
ського і Кіровського ком
бінатів громадського хар
чування міста. Це — ком
сомольсько - молодіжна 
бригада кондитерів Тетяни 
Ярошенко з їдальні № 135 
заводу «Червона зірка», 
кондитери Ірина Велігур- 
ська Із ресторану « Весна», 
Лідія Пилипенно з їдальні 
М, 18 Кіровсьного комбіна
ту громадського харчуван
ня та інші.

Розмаїття тортів, тісте
чок і печива. Виставка ста
ла сеоєрідним «святом 
смачного» для мешканців 
нашого міста.

В. ВАСИЛЕНКО.
На в н і м н у: перші

відвідувачі виставки.
Фото В. ГРИБА.

Молодь села Рівне Но- 
воукреінськогс району 
Скаржилося на незадовіль
ну роботу сільського Бу
динку культури.

Як повідомив редакцію 
завідуючий районним від
ділом культури А. Болтян, 
Будинок культури дійсно

деякий час не працював, 
бо в ньому проводився ка
пітальний ремонт.

Нині Будинок культури 
відремонтовано. Заплано
вані ціклві культурні за
ходи, щосуботи і в неділю 
тут-проходитимуть вечори 
відпочинку молоді.

Хоч лист© 
й не було
надруковано

і гозвядчуютьєя діти
У народі нажуть, що 

П’ють батьки, а розплачую
ться діти. У цьому криє
ться гірка істина, значення 
якої іноді доходить до сві
домості глави сімейства чи 
матері надто пізно. Нега
тивний вплив на потомстсо 
виходить далеко за межі 
прямої спадкоємної пере
дачі.

Ще до свого народження 
дитина може піддаватись 
шкідливим епливам, якщо 
її батьки зловживають 
спиртними напоями. Багато 
дослідників звертали увагу 
на високий процент мерт
вонароджуваності, ранньої 
дитячої смертності, від
сталості у розумовому і 
фізичному розвитку підліт- 
нів у сім’ях алкоголіків...

Колишній мій юний па
цієнт, назвемо його ігор К„ 
народився у матері-алкого- 
дічни. Поява на світ нової 
людини — завжди велика 
радість.. Але в цьому ви
падну свою чорну справу 
зробила горілка. Хлопчик 
ріс, вирізняючись з-поміж

ного ураження мозку не 
глає, лло с зовнішні прикме
ти розумової відсталості. У 
даному разі недостатній рі
вень інтелентуального роз
витку пов’язаний із непра
вильним вихованням. Зви
чайно, ця назва не зовсім 
вдала, оскільки асоціює
ться із діяльністю педаго
гів. Ми ж ведемо мову про 
батьків, які зловживають 
спиртними напоями.

Великою турботою про
І здоров’я радянської люди

ни, її повноцінну громад
ську діяльність, зміцнення 
сім'ї продиктованз Поста
нова ЦК КПРС і Ради Мі
ністрі» СРСР «Про заходи 
по посиленню боротьби 
проти пияцтва і алноголіз- 
глу». Сьогодні ми повинні 
перепинити «зеленому змі
єві» всі шляхи і особли
во— шлях до молодої сім'ї. 
Діти -- наше майбутнє. А 
воно повинне бути радіс
ним. Утопити щасливе ди
тинство в чарці оковитої — 
дуже тяжкий злочин. І він 
тим тяжчий, коли копгь 
його самі батьки.

3. МЕЛЬНМЦЬКА. 
завідуюча неврологіч
ним відділенням дитя
чої обласної лікарні.

своїх ровесників явкою 
розумовою відсталістю. 
Вдома його вихованням 
практично ніхто не займав
ся. Врешті-решт факт етап 
очевидним: ігор — дитина 
неповноцінна.

Зараз він уже юнак,
коли зустрічаю його в міс
ті, мені стає сумно і боля
че від того, що в духовно
му його каліцтві синна 
найрідиіиіа у світі люди 
на —мати. Страшкий фанг.

Важно говорити про по
дібні випадки, і есе ж вони 
ще трапляються, тому мов
чати про них не можна.

Дослідження динаміки 
розвитну дітей у сім’ях ал
коголіків вказують на тс, 
що згубна звична батькіи 
найбільше позначається на 
нервово-психічному стані 
малюків. Вони страждають 
розумовою відсталістю, що 
є результатом органічного 
ураження мозку. Поряд із 
цим нерідно зустрічаються 
випадни так званої «педа- 
гогічної запущеності», при 
якій у дітей ознак органіч-

4 ГРУДНЯ

ВЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Мультфільми.
9.35 — Фільм «Коли двиг
тить земля». 10.50 —Фі.чьм- 
копцерт «Ми з тобою, ком
сомол». По закінченій — 
повніш. 14.30 — Новини. 
14.50—Ківопрограма: «Про
шу зелений», «Всі барви 
життя», «Раїса Ахматова».
15.45 — Рідна природа.
10.15 — Сторінки історії. 
До 50-річчя руху 25-тпсяч- 
нинів. 17.00 — Ф. Шуберт. 
П’ята симфонія сі-бемоль 
мажор. 17.30—«Стартують 
олімпійці». До чемпіонату 
світу з спортивної гім
настики. 18.00 — «Ми бу
дуємо ВАМ». 18.30 — Вір
ші — дітям. 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — Жит
тя науки. 19.30 — Виступ 
фольклорного ансамблю 
Ефіопії. 19.55 — Телефільм 
«Камертон». 1 серія. 21.00 — 
«Час». 21.35 — іраклій Ан
дроников. Римська опера. 
С. Я. Маршак. У перерві — 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новішії. 10.15 — «Джель- 
соміпо п країні брехунів». 
Лялькова вистава. 1Е20 — 
Док. телефільм .«З чим 
ідеш до людей». 11.40 — 
«Шкільний екран». 9 клас. 
Історія. 12.10 — Для дітей. 
«Олімпійці в нашому дво
рі». Турнір дитячих хокей
них команд. 15.55 — Для 
малят. -Срібний дзвіно
чок». 16.20- « Окраса львів
ських вулиць». Те.іенаоис.
16.45 — Концерт. 17.30 — 
«Господарський механізм: 
особливості 1 проблеми». 
18.00 — -День за днем». 
(К-д). 18.20 — Мультфільм. 
(К-д). 18.30 — Для школя
рів. «Старти надій». 19.00
— «Актуальна камора».
19.30 — «Вогні рампи».
20.30 — - В ефірі — пісня».
20.45 — «Па добраніч, ді
ти!» 21.00 - «Час». 21.35 —
«Старт». 22.10 — о. Глазу
нов. 6 симфонія. По закін
ченні —=пювини.

5 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Творчість юних. 
9.40 — Телефільм «Камер
тон». 1 серія. 10.45 — Клуб 
кіпоподорожеіі. По закін
ченні — новини. 14.30 — 
Новини, 14.50 — Док. теле
фільми соціалістичних кра
їн. 15.-10 — Тележурнал
«Звіздар». 16.25 — Росій
ська мова 16.55 — Концерт 
херу м. Ганновера. 17.30 - 
Від ту їси іт ьс я, сурма'; і!
18.00 — Сільська коопера
ція. 18.30 — Веселі потіш.
18.45 — « Сьогодні у світі». 
19.00 — Док. фільми про 
іпкідливіс.ть алкоголізму.
19.30 — Грає Б. Тихонов, 
(баян). 19.50 — Телефільм 
«Камертон». 2 серія. 21.00
— «Час». 21.35 — Великий 
симфонічним оркестр Цент
рального телебачення 1 
Всесоюзного радіо на фес
тивалі радянської, музики 
в Сибіру. В перерві 
«Сьогодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— .Повний. 10.10 — Естрад
ний концерт. 10.40 — «Вог
ні рампи». 11.40 — «Шкіль
ний екран». 8 клас. Росій
ська література. 12.15 — 
Для школярів. «Пароль — 
«Дружба». 12.45 — Худ. те
лефільм «Вічний поклик». 
10 серія. 15.55 — К. т. Дія 
малят. «Срібний дзвіно
чок». (К д на Республікан
ське телебачення). 16.15 — 
«Хоробре жабенятко».
Лялькова вистава. 16.55 — 
«Погляд у майбутнє». 17.40
— Концерт симфонічного
оркестру. 18.00 — «Екран 
запрошує». (К-д). 18.30 —
До:;, фільм. (К-д). 18.45 — 
«■День за днем». (К-д). 19.00
— «Актуальна кямеоа».
19.30 — «Палітра». 20.10— 
Балади К. Мяскова па вір
ші Р. Рождественського.
20.45 — «Па добраніч, лі
тій». 21.00 — «Час». 21.35
— Є. Гуцало. «Любов є лю
бов». Телевнстава. По за
кінченні — новини.

*

Є ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — Відгукніться
сурмачі! 9.35 — Телефільм 
«Камертон». 2 серія. 10.45
— Концерт ансамблю на
родних інструментів. По 
закінченні — новини. 14.30
— Новини. 14.50 — Док. 
телефільм «І « тануть зерна 
хлібом». 15.40 — Коїщері 
ансамблю національних 
танців «Суткініс» м. Кауна
са. 16.00—«Чого і як вчать 
в ПТУ». 16.30 — Шахова 
ніколи. 17.00 — Вчителю— 
урок музики. 18.00 — Ле- 
пінський університет МІЛЬ
ЙОНІВ. 18.30 — У КОЖНОМУ 
малюнку — сонце. 18.45 - 
-Сьогодні у світі». 19.00 — 
Подвиг. 19.30 — Програма 
телебачення Фінляндії, при
свячена національному 
святу — Дшо проголошен
ня незалежності. 21.00 — 
«Час». 21.35 — До Міжна
родного року дитини. «Об
личчя друзів». Веде пере
дачу письменник А. Алек
сій. 22.20 — «Сьогодні у 
світі». 22.35 — Висгуп ор
кестру під керуванням 
П. Овсянникова.

ДРУГА ПРОГРАМА. 15.55
— Для малят. «Срібний 
дзвіночок'». 16.20 — Кон
церт симфонічної музики. 
17.00 — «Республіканська 
фізін.о-математнчна піко 
ла>. 17.30 — Концерт. 18.00
— -Вогню не пройти».
18.30 — -Орбіти дружби». 
19.00 — «Актуальна каме
ра.?. 19.30 — «День за
днем». (К-д). 19.50 — Док. 
фільм «Місто моє — Світ- 
ловодськ». (К-д). 20.20 —
Концерт естрадної музики.
20.50 — «На добраніч, ді
ти!» 21.00 — «Час». 21.35— 
Худ. телефільм «Вічний 
поклик». 11 серія. По за
кінченні — повний.

7 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00 
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — «Книга в твоєму 
житті». 9.50 — Роби з па
мп, роби як ми. роби кра
ще за лас. (НДР). 10.50 — 
Грає народний артист 
РРФСР Т. Докшнцер. Фільм- 
копцерт. Но закінченні — 
повний. 14.30 — Новини. 
14 50 — По Сибіру і Дале
кому Сходу. Кіноирограма.
15.45 — Розповіді про ху
дожників. Є. Бєлашова.
16.15 — Дітям про звірят.
16.45 — Москва і москвичі.
17.15 — Виступ чоловічого
хору «Дзієдоніс». 17.55 — 
Зустріч юнкорів телестудії 
«Орля» з Героєм Радян
ського Союзу А. В. Ляпі- 
дсвсьніил. 18.45 — «Сьо
годні у світі». 19.00 — Кон
церт радянської пісні. 
19.25 — «Незабутні кіно
стрічки. Фільм «Депутат 
Балтики». 21.00 — «Час».
21.35 — «Ану, дівчата!»
Конкурс молодих робіт 
ш:ць транспорту. В перер
ві — «Своїодні у світі».

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Новини. 10.20 — Кон
церт. 10.50 — Є. Гуцало. 
«Любов є любов». Телсви- 
става. 12.15- -« Шахтарські 
горизонти». 12.35 — Худ. 
телефільм «Вічний по
клик». і 1 серія. 13.45 — 
«ГІатігра». 15.55 — Для ма
лят. «Срібний дзвіночок». 
16.25 — «Виховання почут
тів». Передачи 1. 16.55 —
Концерт симфонічного ор
кестру. 17.15 •— «Рік чет
вертий, ударний». 18.00 — 
«День за днем». (К-д). 18.10
— Мультфільм. (К-д). 18.30
— Л? Рсвуцькиіі. Вокалі- 
ний цикл «Сонечко». 19.00
— «Актуальна камера».
19.30 — Дон. телефільм
«Карпатська рапсодія».
19.50 — «Актори і ролі».
20.45 — «ІІа добраніч, лі
тні». 21.00 — «Час». 21.35
— «Мелодії оперет». У пе
рерві — новини.

8 ГРУДНЯ

ПЕРША ПРОГРАМА. 8.00
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка. 9.05 — АБВГДейка. 9.35
— Для вас, батьки. 10.05—
Більше хороших товарів.
10.35 — Концерт Північно
го російського народного 
хору. 11.05 — Музей-сади- 
ба ♦ Половино». 11.30 — 
«Ранкова пошта». 12.00 — 
«Коло читань». 12.45 —
Тираж «Спортлото». 13.00

— «Здоров’я». 13.45 —-
Олімпіада 80. 14.30 — Повн
ий. 14.50 — Мультфільм 
«Лапландські казки». 15.10
— Це ви можете. 15 55 —
Радянський Союз очима ва- 
рубіжппх гостей. 16.10 — 
С. Соловсйчнк. «Ватага 
«Сім вітрів». Теж вистава. 
Історія 4. 16.55 — Очевид
не — неймовірне. 17.55 — 
Концерт естрадного ор
кестру «Гульїнан» Тад
жицького телебачення і ра 
діо. 18.40 — Бесіда на між
народні теми політичного 
оглядача газети «Правда» 
10. 0. Жукова. 19.25 —
«.Навколо сміху». Вечір гу
мору в Останкіно. 21.00 — 
«Час». 21.35 — Романси та 
вірші у виконанні А. Ііок- 
ровського. 22.40 — Чемпіо
нат світу з спортивної гім
настики. Чоловіки. Фінал. 
(США). По закінченні — 
новини.

ДРУГА ПРОГРАМА. 10.00
— Повіти.. 10.10 — К. т. 
«Суботній репортаж». (К-Д 
па Республіканське телеба
чення). 10.40 -- Концерт 
Е. ІГєхи. 11.30 — Док. те
лефільм «Камчатські мери
діани». 12.25 — «Таємниця 
царпці-одиннці». Лялькова 
вистава. 13.15—«Па голов
ній виставці республіки».
13.45 .— «Коли співають 
солдати». 14.40 — «Вперед, 
орлята!» 15.25 — Камерний 
концерт. 15.55 — Для дітей. 
Худ. телефільм «По секре
ту усьому світу». 1 серія. 
17.00 — «Виховання почут
тів». Передача 2. 17.30 — 
Телетурнір «Сонячні клар
нети». 19.00 ;— «Актуальна 
камера»' 19.30 ■— «Дійові 
особи та виконавці». 20.45
— «На добраніч, діти!» 21.00
— «Час». 21.35 — Худ. те
лефільм «Вічний поклик». 
12 серія. 22.55 — Співає, 
народна артистка СРСР 
П. Ткаченко. По занінчен 
ні —« новини.

9 ГРУДНЯ

ПЕРША. ПРОГРАМА. 800
— «Час». 8.40 — Гімнасти
ка для дітей. 9.05 — Грає. 
В. Крайнев. 9.30 Будиль
ник. 10.00 — Служу Радяи 
ському Союзу! 11.00 — «В 
гостях у казки«. Телефільм 
«Розумій речі». 1 серія. 
12.20—Фільм концерт «Вол 
зький сувенір». 12.30 — 
Сільська годин;:». 13.30 — 
Музичний -кіоск. 14.00 — 
О М. Островський. - Не від 
свіїу сього». Фільм-внста- 
ва. 16.05 — Док. телефільм 
«Урок Сапіі Ковальова» Із 
циклу «Путівка н життя».
16.50 — Клуб кіноподоро- 
жей. 17.50 — Мультфільм 
-Хто сказав «мяу»? 18.00— 
Мін народна пі:норам«.
18.45 — «Пісня-79». 19.30— 
Фільм «Тінь». 21.00—«Час».
21.35 — Чемпіонат гніту а 
спортивної гімнастика. 
Жінки. Фінал. (США). По 
закінченні — новини,

ДРУГА ПРОГРАМА 10.00
— Повніш. 10.20 — Ніиопро- 
грама «Вітчизна моя неозо
ра». 10.55 — « Доброго вам 
здоров’я». 11.25 — Р. Бра
тунь. «Зачарований .трам 
най». Літературний театр. 
12.00 — Концерт камерної 
музйкп. 12.45 — Худ. теле
фільм «Вічний поклик». 12 
серія. 1'1.05 — «Село і лю
ди». 14.50 — «Пилинко». 
Лялькова’ вистава. 15.50 — 
«Слава солдатська». 10.50
— «'Сатиричний об'єктив».
17.15 — «’.Виховання почут
тів». Передача 3. 17.45 —
Маленький концерт. 18.00 
Для дітей. « Натруєнії кіно
зал». 19.00 — «Актуальна 
камера». 19.30 — «Джере
ла». 20.30 — «В ефір) — 
пісня». 20.15 — «Па добра
ніч. діти!» 21.00 — «Час».
21.35 — «П’ять хвилин па 
роздуми». Молодіжна роз
важальна програма. По 
закінченні — повніш.

ПОГОДА
■Вдень 4 грудня по об

ласті і місту передбачає
ться хмарна з прояснен
ням погода, без опадів. 
Вітер західний 5—10 
метрів на секунду. Тем
пература повітря 5—10 
градусів, по місту 6—8 
1 радудів тепла.

'7н «Мо-
лодого комунара» вийде 
в середу, 5 грудня 797!) 
року.
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Гезета і
виходить 
у еїбтсрси, 
четвер
1 суботу.

Г ВІДДІЛ листів І масової роботи, ВІДДІЛ
НиШСс К ЗтЄСІ'50, МСГТ пропаганди — 2-45-36; відповідальний

секретар, відділ учнівської молоді — 
СИИІЕеииЖ м бГіпг. влгла „ 2-46-87; відділ комсомольського життя,И відділ військово-патріотичного вихо-<0* ■ ваннл та спорту — 2-45-35; фотолабо-

і Д вуЛ. ЛуКй.Ч&рсЬКО-Гб', 36. раторія — 2-56-65; нічна редакція —

Друкарня імені Г. М. Димктрсва 
видавництва 

«Кіровоградська правда» 
Кіровоградського обкому 

Компартії України,
м. Кіровоград, вуя. Гпінки, 2.

БК 30503. Обсяг 0,5 друк. при. Індекс 61197. Зам. № 598. Тираж 50 500. і


	2716-1p
	2716-2p
	2716-3p
	2716-4p

